
Filtrul de aer – performanță 
de curățare superioară.
Piese CLAAS ORIGINAL

De ce filtre de aer  
CLAAS ORIGINAL?
Pentru că protejează motorul împotriva contaminării, oferă 
siguranță în funcționare pe termen lung și sunt perfect 
adaptate la performanțele utilajelor CLAAS. Supuse unor 
îmbunătățiri continue, țin pasul cu performanțele tot mai 
mari ale utilajelor. Filtrele ORIGINAL oferă următoarele 
avantaje:

 − Hârtie filtrantă de înaltă calitate și garnitură  
cu etanșare perfectă

 − Potrivire perfectă a elementelor filtrante
 − Performanță optimă de curățare
 − Durată de viață prelungită a filtrului

Piese CLAAS ORIGINAL

Fabricate pentru utilajul dumneavoastră.
Piesele CLAAS ORIGINAL sunt fabricate cu precizie:  
componente de înaltă calitate pentru utilajele CLAAS.

Fiabile.
Piesele CLAAS ORIGINAL au o durată de viață mai mare  
și protejează utilajul împotriva defecțiunilor mecanice.

Eficiente.
Piesele CLAAS ORIGINAL sunt renumite pentru raportul 
excelent calitate/preț.



Filtru de aer ORIGINAL. 
Detaliile fac diferența.

Compararea pieselor CLAAS  
ORIGINAL. Mai multe detalii pe:
original.claas.com

1 Hârtie filtrantă de înaltă calitate.
Cu modalitatea lor specială de pliere, filtrele de aer  
ORIGINAL garantează pătrunderea unui flux neobstrucți-
onat de aer încărcat cu praf în interiorul pliurilor. Această 
geometrie specială de pliere previne contactul dintre supra-
fețele de hârtie filtrantă. Porii amplasați la distanțe egale 
asigură separarea impurităților conform unui standard înalt.

Avantajele dumneavoastră:
 − Înlocuire la intervale mari de timp
 − Performanțe optimizate ale filtrării
 − Protecție înaltă a motorului

2 Hârtie filtrantă impregnată.
Procesul de impregnare asigură o protecție optimă  
împotriva influențelor mecanice, termice și climatice,  
precum și împotriva lichidelor funcționale.

Avantajele dumneavoastră:
 − Previne absorbția umidității
 − Asigură în mod durabil un caracter robust

3 Garnitură perfect adaptată.
Chiar și cele mai mici deteriorări ale integrității garniturii  
de la carcasa filtrului pot cauza pătrunderea impurităților 
direct în motor, atrăgând uzura acestuia. O garnitură  
care rămâne perfect intactă după multe ore de funcțio-
nare va spori durata de viață a motorului.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată de viață mare
 − Putere optimă a motorului

4 Performanță optimă de filtrare.
Sunt filtrate până la 99,90 % din particule. Aerul admis, 
virtual fără particule, sporește durata de viață a motorului 
în orice condiții de praf.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată de viață mare a motorului

5 Durata de viață a filtrului.
Datorită geometriei ingenioase de pliere a filtrelor noastre, 
într-un spațiu foarte mic poate fi înglobată o suprafață 
de filtrare foarte mare. Filtrele noastre au o capacitate 
înaltă de absorbție a impurităților și asigură înlocuirea  
la intervale mari de timp.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată de viață îndelungată a elementelor filtrului
 − Costuri mici de utilizare


